
1 
 

Zápis č. 40 - jednání  Dopravní komise  Rady městské části Praha 21,  

konané dne 25.června 2014  
 

Zahájení jednání: v 16.00 hod.  

Ukončení jednání: cca v 18.45 hod.  

 

Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, P.Mach, J.Slezák, J.Slánský, Ing.J.Brouček,  

                                 Ing.J.Šponer, V.Kozáková;  

Omluven: Pan Dr. T.Vlach, Ing.A.Taitl 

 

Hosté: Paní, pan RNDr.Pavel Roušar, starosta MČ P21; K.Pittnerová, Z.Havlín – INGAS,s.r.o. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Program jednání:  
 

1/ Další etapa rekonstrukce STL plynovodů v MČ Praha 21 

Předseda DK pan Ing.M.Hájek přivítal přítomné členy a přivítal i hosty paní Ing.Pittnerovou a 

pana Ing. Havlína ze spol. INGAS, s.r.o., kteří představili další etapu rekonstrukce STL 

plynovodů v MČ Praha 21. Jedná se o investici spol. Pražská plynárenská, a.s.,  kdy se budou 

vyměňovat ocelové trubky za plastové. Akce má proběhnout na komunikacích Lomecká, 

Lozická, Zbyslavská. Majitelé přípojek jsou o akci informováni a má se uskutečnit od 

10.08.2014 do 17.10.2014 – jedná se o 16 etap. 

DK upozorňuje, že se jedná již o topnou sezónu a občané musejí mít zajištěnu možnost topení 

v domech, dále musí být tato akce koordinována se stavbou SSZ na Zaříčanské – objízdné 

trasy pro vozidla, dále DK požaduje, aby byl zajištěn provoz obaloven a v neposlední řadě, 

aby došlo k opravám celé šíře vozovek a byly tak v jednotném povrchu. DK poukazuje na 

záruky – musí dohovořit pověřený správce s investorem. Dále upozorňuje na následné 

problémy s vozovkami po rekonstrukcích STL plynovodů, kdy se povrch vozovky po čase v 

šíři rekonstrukcí a částečně opraveného povrchu, začne propadávat. DK nechce tuto situaci již 

dále dopustit. 

Návrh usnesení: DK doporučuje, aby dotčené komunikace byly uvedeny do původního stavu 

s tím, že bude položena celá šíře povrchu. Pro příp. další akce požaduje, aby MČ Praha 21 – 

OMI - tento požadavek vznášela vůči investorovi. 

Pan Ing.Havlín uvádí, že investor počítá s opravou povrchu vozovek dle Metodiky HMP a 

v tomto rozsahu má připravený rozpočet,  požadavek DK přednese investorovi. 

DK pro úplnost uvádí, že se jedná o usnesení RMČ HMP č. 95 ze dne 31.01.2012 – Zásady a 

technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh 

pro inženýrské sítě, které jsou uvedeny v příloze č. 1; MČ Praha 21 tuto „metodiku“ přijala 

4.prosince 2012 – RMČ60/1036/12. 

Info na příštím zasedání podá zástupce OMI – pan J.Slánský 
Úkol trvá – sledovat 
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 
 

2/ Navrhovaná úprava l. BUS č. 163 

DK konstatuje obsah dopisu pana Zbyňka Richtera, starosty MČ Praha – Dolní Počernice ze 

dne 28.05.2014. Dopis byl adresován starostovi MČ Praha 21. Jedná se o návrh spol. ROPID 

na úpravu trasy i dojezdových časů linky BUS č. 163. Dopis tvoří přílohu tohoto zápisu.  

Návrh usnesení: DK doporučuje, aby RMČ Praha 21 důrazně zamýšlený návrh na úpravu l. 

BUS č. 163 odmítla. Jednalo by se o další zhoršení dopravy MHD v Újezdě nad Lesy a něco 
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takového je nepřípustné. DK chápe, že je nutné v oblasti Jahodnice zajistit občanům Dolních 

Počernic bezproblémový příjezd k lékařům, dopravce to však musí řešit jiným způsobem.  
Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

 

3/ E-maily pana Jana Kudláčka, Květnice – stavba SSZ na Zaříčanské 

DK se seznámila s obsahy e-mailů pana J.Kudláčka i s obsahem vyjádření spol. TSK HMP, 

resp. pí Ing. Kosteasové. DK konstatuje, že stavba SSZ Zaříčanská vychází ze schváleného 

Dopravního generelu MČ Praha 21 – viz usnesení ZMČ Praha 21 č. 17 ze dne 16.12.2013. Při 

této stavbě musí dojít k řádnému sladění řadičů – odpovídá vlastník zařízení a spec. stavební 

úřad – ODA MHMP.  

Odpověď pisateli vypraví ved. OŽPD pan Ing.R.Březina 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

4/ Náměty na úpravu dopravního značení v MČ Praha 21 - pan Ing.Sikač, zastupitel se na 

dnešní zasedání omluvil, tajemnice zajistí jeho přizvání na další zasedání DK. 
Úkol – paní V.Kozáková 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

5/ Svítící panel – Pozor chodec - Staroklánovická 

DK bere na vědomí obsahy vyjádření Policie ČR ze dne 13.června 2014 a odboru rozvoje a 

financování dopravy MHMP ze dne 16.06.2014. 

Návrh usnesení: DK doporučuje, aby RMČ Praha 21 upustila od zamýšlené instalace tohoto 

zařízení na přechodu pro chodce na komunikaci Staroklánovické, a aby OŽPD vyzval 

vlastníka k odstranění zařízení, neboť dočasné stanovení bylo do data 20.06.2014. Policie ČR 

by měla navrhnout, jak přechod pro chodce zbezpečnit. 

Úkol – info na příštím zasedání - pan Ing.R.Březina, ved. OŽPD 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

6/ Navrhovaná úprava parkování v MČ Praha – Klánovice – okolí ČOV, resp. v okolí žel. 

zastávky Praha – Klánovice, tj. dopis pí Ing.Michalkové, ze dne 24.06.2014 adresovaný 

k rukám starosty MČ Praha 21 

DK bere obsah dopisu na vědomí, konstatuje, že spol. DIPRO připravuje pro MČ Praha 21 

návrh dopravního řešení, úpravu parkování na Staroklánovické – odbočení k žel. zastávce 

Praha – Klánovice a dále je na HMP veřejně projednávána změna ÚP. Časový horizont cca 

2015-2016. 
Úkol – paní V.Kozáková zařadí uvedený dopis do spisu čj: UMCP21/09396/2014 

Jinak úkol trvá – sledovat 
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

7/ Pan J. Slezák předkládá DK návrhy na umístění automatů na jízdenky 

Občané MČ Praha 21 pociťují nedostatek obchodů, kde si mohou zakoupit jízdenky na MHD, 

v mimo pracovní dobu tato možnost není nikde, nechtějí platit zvýšené jízdné u řidiče a starší 

občané nepoužívají mobilní telefony. Návrhy na umístění automatů: 1/ konečná BUS 

Rohožník, 2/ budova LEVEL a 3/ zastávka BUS Blatov – směr do centra. 

Návrh usnesení: DK doporučuje, aby RMČ Praha 21 odsouhlasila umístění všech automatů 

na jízdenky MHD na území MČ Praha 21 - konečná BUS Rohožník, budova LEVEL a 

zastávka BUS Blatov – směr do centra a vyzvala spol. ROPID k urychlenému osazení 

zařízení. 
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Úkol trvá - sledovat 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

8/ Budování zastávek na hlavní 

DK konstatuje, že je nezbytné prověřit, zda je vyhlášeno VŘ na akci, zda se připravují návrhy 

DIO, zřízení linky, resp. úpravy jízdních řádů, nové pojmenování zastávek, atd. Čili je nutné 

jednání na HMP – MHMP, na ODA, dále se spol. ROPID. Jednání provedou pánové  - 

starosta MČ Praha 21, J.Slezák, místostarosta a Ing.M.Hájek, předseda DK a J.Slánský – u 

ředitelů uvedených organizací a info podají na příštím zasedání.  

Paní V.Kozáková dohovoří schůzku pana Ing.M.Hájka u pana Ing.V.Kadlece – TSK. Tato 

schůzka se uskuteční dne 02.07.20174 ve 14.00 hod. na TSK HMP. 

Úkol trvá - sledovat 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 
 

9/ Havarijní stav mostku na hlavní – stávající dopravní značení bude osazeno dle informací 

MHMP, ODA po dobu provizorní opravy. 
Úkol trvá – sledovat 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

6/ Komunikace Hodkovská – starosta MČ Praha 21 informuje DK, že na HMP probíhá VŘ na 

zhotovitele komunikace Hodkovské i Chmelické. 
Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0  

 

7/ Komunikace Velimská – OMI po rekonstrukci STL plynovodu zatím komunikaci a 

chodníky od stavby nepřevzalo. DK konstatuje, že OMI musí provést kontrolu i 

bezprostředního okolí stavby. Pozor na kvalitu opraveného povrchu, předseda  DK zjistil na 

vozovce hrboly. DK doporučuje, aby i ona provedla místní ohledání daného místa – v září na 

příštím zasedání. Podrobnosti budou sděleny předsedou DK. 

Úkol trvá – sledovat, info na příštím zasedání podá pan J.Slánský 
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0  

 

8/ Cyklostezka v Čentické – pan J.Slánský, OMI opětovně podrobně informuje DK o 

dosavadním průběhu zajištění akce. Smlouva na HMP má být projednána v Radě HMP dne 

15.07.2014. 

Paní V.Kozáková za SSÚ OŽPD informuje DK, že spol. MERCATOR, s.r.o. požádala o zvl. 

užívání komunikace pro přeložku/výměnu/obnovu kabelu PRE- VN v době od 30.06. – 

23.07.2014. 
Úkol trvá – na příštím zasedání podá aktuální info p.J.Slánský 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se: 0 

 

9/ Stavební úprava křižovatky na Novosibřinské/Staroújezdské/Staroklánovické  
Nejedná se v tuto chvíli o prioritu DK. 

Úkol trvá    

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0  

 

10/ Stavba nové  žel. zastávky Praha – Klánovice, komunikace Staroklánovická  

DK v září, příp. v říjnu 2014 provede na místě šetření. Bere na vědomí info pana 

Dr.P.Roušara o podaném odvolání – problematika neuložené náhradní výsadby stromů. 
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Úkol trvá  -  sledovat  

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0  

 

11/ SSZ na Zaříčanské – má být dodržen termín uvedení do provozu -  září 2014. 
Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0  

 

12/ Rekonstrukce tech. nevyhovující zastávky BUS Blatov – DK bere na vědomí info pí 

V.Kozáková o stanovení vodorovného dopravního značení (ODA MHMP). Vzhledem k tomu, že 

spol. TSK neustále odkládá výstavbu zastávky, bylo stanoveno dopravní značení, které 

bezodkladně provede spol. TSK. Zastávka bude alespoň vyznačena vodorovným dopravním 

značením a i to napomůže ke zbezpečnění prostoru. 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0  

 

13/  Umístění významných turistických a kulturních cílů v MČ Praha 21  

DK požaduje i nadále řešení v souladu s přijatým DG.  

Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0  

 

14/  Dopravní generel, cyklo generel – budování Zón 30, budování nových cyklostezek 

v souladu s přijatým dokumentem 

Úkol trvá – info na dalším zasedání podá pan J. Slánský, OMI a pan Ing.R.Březina, ved. OŽPD 

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0  

 

15/ Pouliční osvětlení Donínská – Oplanská (opakovaný požadavek pana I. Birke)   
Návrh usnesení: DK doporučuje, aby RMČ Praha 21 prověřila, proč nedošlo k vybudování 

pouličního osvětlení v dané oblasti 
Úkol trvá – sledovat  

Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel se 0 . 

 

Nový termín zasedání DK: 10.září 2014 od 16.00 hod. v malé zasedací místnosti 

/I.patro budovy ÚMČ Praha 21. 

 

 
 

 

 

Zapsala: JUDr.Vladimíra Kozáková  

 

 

Zápis ověřen dne 2.7.2014  Hájek  

 

 Přílohy:  
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